
IT KOMPAS … bezpečně mořem informací
… s námi se neztrat íte

V internetovém prohlížeči si IT Kompas můžete zobrazit zde.

V desátém čísle IT Kompasu jsme pro Vás připravili:

Vybrané aktuality ze světa IT
Tipy – Triky
Soutěž
Vtip pro dobrou náladu

 
Vybíráme zajímavé aktuality:

Značka McAfee letos patrně definitivně zmizí
Společnost Intel chce zrušit značku McAfee a všechny bezpečnostní produkty "přejmenovat" na Intel
Security. Více...
  
Třetina českých uživatelů nepoužívá mobilní platby
Nejsou podle nich bezpečné. Více...

Více aktualit naleznete na www.AntiviroveCentrum.cz nebo na Facebooku.
 
Tipy a triky
 

Jak dobít přenosné zařízení bez elektřiny?
Chytré telefony či tablety se mohou při intenzivním používání poměrně rychle vybíjet.
Často nastanou situace, kdy je potřeba je dobít a k dispozici není žádný zdroj elektřiny.
V takových případech může pomoci tzv. záložní baterie, kterou výrobci nazývají také
"Power Bank". Vyrábí se v různých kapacitách a některé fungují i jako solární nabíječka.
Dodávají se také s mnoha typy konektorů pro použití s různými zařízeními (např. mimo
zmiňovaných telefonů a tabletů i pro fotoaparáty, MP3 přehrávače, navigace a PSP herní
zařízení). Při koupi se zaměřte na osvědčené výrobce a značky, protože některé výrobky
mohou být nebezpečné a jsou známy případy, kdy výrobky bez odpovídajících certifikací
a zkoušek dokonce explodovaly! S výběrem Vám rádi pomůžeme - zavolejte nám nebo
pošlete email.
  
Rychlá změna názvů souborů nebo složek
Jednou z dalších funkčních kláves, která Vám může usnadnit práci, je klávesa F2, pomocí
které lze rychle změnit název souborů nebo složek. Stačí označit adresář či soubor, který
chcete přejmenovat, a stisknout klávesu F2 - pak můžete změnit název souboru či složky
a po stisknutí klávesy Enter se provedené změny uloží.

 
Soutěž

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=mail&data=EV2rfHKdYWXkPDSk0d3aqfddnbYSgIzKtvVXA9HXhq0MHBTnPL%2bv2w%3d%3d
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=263280894166076
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=17296429106614
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=10403336641454
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=116353643151370
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=216530048391775


 
Vyhodnocení minulé soutěže:
Na otázku z minulého vydání IT Kompasu odpověděl správně a z mnoha správných odpovědí byl
vylosován pan Igor z Náměště nad Oslavou, kterému tímto gratulujeme k výhře softwaru ESET Smart
Security pro 1 PC na rok zdarma.

Otázka zněla: Jak se jmenuje americká vládní organizace, která je mimo jiné odpovědná za sběr
a analýzu zahraniční komunikace (bez povolení soudu může odposlouchávat telefonáty a číst e-maily)?
Správná odpověď měla být, že se jedná o The National Security Agency (Národní bezpečnostní agentura
NSA). Zdroj: Wikipedie.

Nová otázka:
Které dva produkty z naší nabídky umí chránit (v zašifrované podobě) a spravovat uživatelská hesla?

Kdo nejpřesněji odpoví, získá od nás software Norton Internet Security pro 1 PC na rok zdarma.
Odpovědi pište do 25. 1. 2014 na e-mail amenit@amenit.cz. V případě více správných odpovědí výherce
vylosujeme.
 
Správnou odpověď a výherce uveřejníme v příštím čísle. Pokud se chcete dozvědět, zda jste
vyhráli, co nejdříve, staňte se našimi přáteli na Facebooku. Tam se informace o výherci objeví jako
první.

 
Vtip pro dobrou náladu

  
"Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?" ptá se v práci pan Urbánek.

"Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem."
"Z takového důvodu Vám přece nebudu dávat volno!" rezolutně to odmítne ředitel.

"Děkuji," oddechne si zaměstnanec, "Věděl jsem, že je na Vás spolehnutí."
 

Tým Antivirového Centra

Amenit s.r.o.

Nechcete-li již nikdy dostávat e-maily tohoto typu, klikněte na odkaz pro odhlášení ze seznamu příjemců.

http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=53606030266053
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=215185245856784
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=30037571606525
mailto:amenit@amenit.cz
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=58822227815986
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?id=109580424965445
http://www.antivirovecentrum.cz/r/?action=unsubscribe&data=UsQS2M7mfI2heayqbUm1SUwLto3OG6YK4oQ3vn%2faWLpvK4krV3Whvi%2fvZueAEN%2by6H4t4iqotK%2fRDjTVzPz7asNACr2VKxJq

